
 

  

COLÉGIO VICENTINO DA IMACULADA CONCEIÇÃO  
   

  Rio de Janeiro ,11 de setembro de 2019 

 

“Evangelização e Pastoral é o coração da missão educativa 

vicentina, pois trata da mística e da espiritualidade que a faz ser e 

agir” Plano Pastoral. 

Prezadas famílias,  
 

A educação evangélico-libertadora ilumina as práticas educativas com os valores do Reino, 

tendo como ponto de referência uma sociedade justa e fraterna, penetrada pelos valores 

evangélicos e o ser humano novo que viabilizará essa sociedade. Nesse processo, desejamos 

cada vez mais, termos uma escola em pastoral, que proporciona uma formação integral de 

qualidade para os nossos educandos. 

Comprometidos na construção de uma sociedade mais justa e solidária por meio do 

protagonismo juvenil, desejamos proporcionar luzes para a construção do projeto de vida de 

nossos adolescentes e jovens, em resposta aos projetos de morte que muitas vezes a sociedade 

apresenta nos dias atuais. 

Dessa forma, a pastoral escolar, iniciará no dia 02/10, a experiência do voluntariado, onde 

nossos estudantes poderão exercer a solidariedade, na construção de uma sociedade melhor 

para todos. O projeto ocorrerá às quartas-feiras, das 13h40 às 16h 20 no dispensário São Vicente 

de Paulo, situado na Avenida Mendes de Sá, 271, Centro/RJ. No local, temos o funcionamento de 

uma creche social, onde trabalharemos atividades físicas e cultivo de uma horta com as crianças. 

O translado de ida e de volta será realizado pela vã do colégio, não gerando qualquer 

custo às famílias. Essa atividade semanal será proporcionada aos alunos do 8º ano do Ensino 

Fundamental II a 2º série do Ensino Médio, levando semanalmente, grupos de até 10 

adolescentes e jovens. A divisão semanal de cada grupo será realizada pela coordenação de 

pastoral, em diálogo com os estudantes. No intuito de apresentar aos estudantes previamente o 

local, faremos uma visita no dia 25/09.  

Para participar do projeto, o estudante, deve entregar a autorização abaixo preenchida, até 

o dia 20/09. 

Desde já, agradecemos às famílias por toda a parceria e estamos à disposição para 

qualquer esclarecimento. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Eu ________________________________________________________, portador (a) da carteira 

de identidade de número _________________________, expedida pelo órgão 

________________, autorizo o (a) meu (minha) filho (a) 

________________________________________________________, da turma _______, 

portador(a) da carteira de identidade de número ______________________, expedida pelo órgão 

______________, a participar do Projeto Voluntariado, da Coordenação de Pastoral, ao longo do 

segundo semestre do presente ano (2019). 

 

Atenciosamente, 



 

Coordenação de Pastoral. 


